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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Sampah menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan hidup di Indonesia. 

Meskipun banyak orang paham akibat dari sampah yang menumpuk, nyatanya masalah 

sampah belum menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Sampah akan meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas 

lainnya. Kenyataan yang terjadi sekarang hanyalah “pemindahan” sampah, bukan 

pengelolaan sampah, jadi sampah-sampah tersebut hanya diangkut menggunakan truk khusus 

ke suatu tempat yang sudah disediakan dan tidak  ada perlakuan khusus.  Sampah organik dan 

sampah anorganik bercampur. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan 

sekitar tempat pembuangan sampah. Sampah yang membusuk akan menjadi sumber bau tidak 

sedap dan bibit penyakit. 

Sampah seperti dua sisi mata uang, dapat merugikan bila tidak dikelola dengan baik, 

sebaliknya akan menjadi “manfaat” jika dikelola dengan baik. Kemanfaatan sampah ini tidak 

terlepas dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanganinya dan juga 

kesadaran dari masyarakat untuk mengelolanya. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari makalah ini adalah : 

1. Apa pengertian sampah dan jenis sampah? 

2. Bagaimanakah pengaruh sampah anorganik terhadap lingkungan hidup ? 

3. Bagaimanakah pengelolaan sampah anorganik? 

 
1.3 Tujuan Penulisan 

Di harapkan para pembaca dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama yang mencakup pengelolaan sampah 

anorganik dan pembaca diharapkan dapat menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 



BAB 2  

PEMBAHASAN 

 
 

2.1 Pengertian Sampah 

 
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya 

suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, 

dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-

produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.  

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas 

manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.” (Istilah Lingkungan 

untuk Manajemen, Ecolink, 1996). Berangkat dari pandangan tersebut sehingga sampah 

dapat dirumuskan sebagai bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat.  

Sampah dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, menurut Soekarman (1983) 

sampah digolongkan menjadi 2, yaitu sampah organik (degradable) dan sampah anorganik 

(undegradable). Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, 

sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi 

kompos. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik 

wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, 

dan sebagainya. Sedangkan, menurut Syahrull dan Ollich (1985) sampah dapat digolongkan 

menjadi beberapa kategori, diantaranya berdasarkan sumbernya, yaitu : 

1. Sampah hasil aktivitas rumah tangga termasuk rumah sakit, hotel dan kantor 

2. Sampah hasil kegiatan industri dan kantor 

3. Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan dan 

peternakan yang sering juga disebut sebagai limbah pertanian 

4. Sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya pasar dan pertokoan 

5. Sampah dari hasil kegiatan pembangunan 

6. Sampah dari sekitar jalan raya 

 

2.2 Pengaruh Sampah Anorganik Terhadap Lingkungan Hidup 

 
Sampah anorganik merupakan musuh utama yang semakin lama jumlahnya tidak 

berkurang dan cenderung diabaikan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena sulitnya 

pengelolaan sampah anorganik, selain itu juga karena sampah jenis ini tidak menyebabkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Material
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_fisik_dan_kimia_di_alam&action=edit&redlink=1


dampak yang secara langsung dilihat manusia (tidak menimbulkan bau tidak sedap). Pada 

dasarnya sampah memiliki dampak yang sama merugikannya bagi manusia, baik sampah 

organik maupun sampah anorganik. Di bawah ini beberapa dampak sampah anorganik 

menurut : 

a. Dampak terhadap kesehatan 

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah : penyakit 

demam berdarah akan meningkat di daerah yang pengelolaan sampah anorganiknya 

kurang memadai, bahaya sampah beracun, seperti yang terjadi di Jepang kira-kira 40.000 

orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang mengandung raksa (Hg). Raksa ini 

dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator. Marak juga 

sekarang ini ancaman bahaya daging sapi yang terkontaminasi logam berat akibat 

penggembalaan ternak sapi di TPA. Pengaruh gangguan logam berat terhadap kesehatan 

manusia tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh 

serta besarnya dosis yang dikonsumsi. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh 

keracunan logam berat antara lain anemia, gangguan pada berbagai organ tubuh dan 

penurunan kecerdasan. Anak-anak merupakan golongan yang beresiko tinggi keracunan 

logam berat. 

b. Dampak terhadap kualitas udara dan air 

Macam pencemaran udara yang ditimbulkan sampah misalnya mengeluarkan bau 

yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbon 

monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen monoksida (NO), gas belerang, 

amoniak dan asap di udara. Macam pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah 

misalnya terjadi perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan 

mikroorganisme yang terbawa air hujan serta meresapnya bahan berbahaya sehingga 

meresap mencemari sumur dan sumber air. Gangguan bahan pencemar berbahaya 

misalkan air raksa (Hg), chrom, timbal, cadmium menyebabkan gangguan pada syaraf, 

cacat pada bayi, kerudakan sel-sel hati atau ginjal (Sirodjuddin, 2008) 

c. Dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi 

Bahaya sampah terhadap kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan, 

diantaranya, membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau 

yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana. 

Akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik ini dapat dilihat dari buruknya 

pemandangan sungai beberapa kota besar di Indonesia. Banjir yang terjadi selama musim 



penghujan dan juga buruknya kualitas air menjadi kerugian utama dari sampah yang ada 

di sungai. 

 
2.3 Pengelolaan Sampah Anorganik 

 
Pengelolan sampah harus segera dilakukan mengingat dampak buruk sampah bagi 

kesehatan dan lingkungan. Sampah menjadi tempat berkembangbiaknya organisme sumber 

penyakit. Sampah juga dapat mencemari dan mengganggu keseimbangan lingkungan, 

sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengatasinya. 

Pengelolaan samapah di Indonesia pada umumnya belum dilaksakan secara terpadu. 

Sampah dari berbagai sumber, baik dari rumah tangga, pasar, industry dan lain-lain, langsung 

diangkut menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tanpa melalui pemilahan maupun 

pengelolahan, dari TPS, sampah kemudian diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) untuk kemudian ditimbun. Pengelolaan sampah seperti ini mengabaikan nilai sampah 

sebagai sumber daya alam. 

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang 

memiliki nilai ekonomis dan juga untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak 

membahayakan bagi lingkungan hidup. Upaya pertama dalam pengelolaan sampah secara 

terpadu adalah pemilahan yang dilakukan mulai dari sumber penghasil sampah, baik dari 

rumah tangga, pasar, industri, fasilitas umum, daerah komersial dan sumber lainnya. Sampah 

organik (sisa makanan, daun dan lain-lain) dipisah dengan sampah anorganik (plasik, kaleng, 

kaca, botol dll). Sampah yang telah dipilah dapat didaur ulang menggunakan metode yang 

sesuai. 

Metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat 

sampah, sampah organik atau sampah anorganik. Beberapa upaya dalam pengelolaan sampah 

anorganik pada khususnya, dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode  atau cara 

sebagai berikut : 

 

a. Melakukan Metode Penggunaan Kembali (Reuse) 

Metode pencegahan termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki 

barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, 

mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai, dan mendesain 

produk yang menggunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah
http://id.wikipedia.org/wiki/Material
http://id.wikipedia.org/wiki/Material


Contoh sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih 

wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. 

Misalnya, menggunakan sapu tangan dari pada menggunakan tissu, menggunakan tas belanja 

dari kain dari pada menggunakan kantong plastic. Menggunakan alat-alat penyimpan 

elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Menggunakan sisi kertas yang masih 

kosong untuk menulis (Faturahman, 2013) 

 
b. Melakukan Metode Pengurangan (Reduce) 

Sebuah metode yang penting pengelolaan sampah adalah pencegahan sumber sampah 

atau dikenal juga dengan “Pengurangan sampah”. Tahap ini meliputi pengurangan jumlah 

atau tosisitas sampah. Hal ini sangat efektif dalam mengurangi kuantitas sampah, biaya 

penanganan, serta dampak terhadap lingkungan yang dilakukan melalui perancangan dan 

fabrikasi bahan pengemas produk dengan toksisitas yang rendah, volume bahan yang 

minimum serta tahan lama. 

Beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memilih produk dengan kemasan 

yang dapat didaur ulang, menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan 

sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill). Misalnya 

alat tulis yang bisa diisi ulang kembali). Menggunakan email (surat elektronik) untuk 

berkirim surat, sehingga kertas bekas yang dihasilkan dapat diminimalisir (Faturahman, 

2013) 

 
c. Melakukan Metode Daur-Ulang (Recycle) 

Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah 

menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, 

sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi 

penggunaan bahan baku yang baru. Manfaat lainnya adalah menghemat energi, mengurangi 

polusi, mengurangi kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca pada proses pembuat barang 

baru. 

Daur ulang merupakan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce, 

and Recycle) dan dapat dilakukan pada sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, maupun 

barang elektronik. Sebagai contoh, proses daur ulang alumunium diyakini mampu 

menghemat energi hingga 95 persen dan mengurangi polusi udara hingga lebih dari 90 persen 

dibandingkan proses pembuatan alumunium dari bahan mentah (bijih tambang). 

http://alamendah.wordpress.com/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/
http://alamendah.wordpress.com/2009/12/28/mengurangi-dampak-pemanasan-global-semua-bisa/
http://alamendah.wordpress.com/2010/07/01/3r-reuse-reduce-recycle-sampah/
http://alamendah.wordpress.com/2009/09/23/tingkat-pencemaran-udara-di-indonesia/


Salah satu problem utama dalam penanggulangan sampah anorganik adalah sampah 

plastik, mengapa plastik menjadi problem utama? karena plastik membutuhkan waktu yang 

sangat lama untuk bisa didegradasi bahkan bisa dibilang tidak mungkin karena membutuhkan 

beberapa generasi agar bisa terdegradasi, sedangkan setiap generasi selalu menghasilkan 

sampah plastik. Konvensi plastik menjadi bahan bakar minyak juga menjadi strategi yang jitu 

dalam pengelolaan sampah plastik. Plastik pada dasarnya adalah rantai-rantai hidrokarbon 

yang panjang, dengan mengubah bentuknya menjadi kaitan dan rantai yang diinginkan akan 

menghasilkan nilai bahan bakar yang tinggi (Bob M, 2013) 
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